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USNESENÍ
Valné hromady Pražské vědeckotechnické společnosti, z. s, která se konala v úterý 5. února
2019 na Novotného lávce, sídla ČSVTS a poboček, v místnosti 315.
Setkání zástupců poboček, individuálních členů a orgánů Pražské vědeckotechnické
společnosti z. s. (dále jen PVTS) se uskutečnilo ve smyslu stanov PVTS s cílem zhodnotit
život PVTS v roce 2018, plnění závěrů valné hromady PVTS z 27. února 2018 a plnění
závěrů valných hromad ČSVTS v roce 2018. Určit rámcovou činnost výboru a poboček PVTS
na rok 2019.
Setkání bylo řádně svoláno dopisy zaslanými e-mailem. V několika případech též telefonicky,
pro potvrzení účasti. Prezenci účastníků uvádí listina přítomných.
Jednání Valné hromady řídil člen výkonného výboru (VV) PVTS ing. Milan Brož, CSc.
1. Valná hromada schválila:
a) Zprávu o činnosti výkonného výboru PVTS v roce 2018, zprávu přednesl p. Karel
Neumann předseda VV.
b) Zprávu o hospodaření výkonného výboru PVTS v roce 2018, zprávu přednesla Mária
Režnarová, hospodářka VV.
c) Stanovisko dozorčí rady PVTS ke zprávě o hospodaření výkonného výboru PVTS.
Stanovisko přednesl ing. Jiří Hodík, předseda dozorčí rady.
d) Uděluje absolutorium výkonnému výboru a dozorčí radě PVTS ve složení:
K. Neumann, Ing. M. Brož, pí. M. Režnarová, Ing. R. Zeiss, T. Bárta; Ing. J Hodík,
Ing. J. Heral.
e) Návrh rozpočtu VV PVTS na rok 2019.
2. Valná hromada poukazuje na to, že vědeckotechnická společnost má funkci nejen
odbornou, ale také vzdělávací a společenskou, což pobočky svými akcemi plní, potvrzení
této funkce vyplynulo z diskuze.
3. Valná hromada souhlasí:
a) s přijetím nových členů PVTS,
b) s vytvořením pobočky „Nové družstevní bydlení“.
4. Valná hromada uložila výkonnému výboru a pobočkám PVTS pokračovat v propagaci
PVTS a ČSVTS mezi mladou generací a získávat ji pro aktivity ČSVTS.
5. Valná hromada vítá aktivitu členů pobočky Kinematografie s pořádáním přednášek pro
studenty Filmové akademie Písek. Jde o konkrétní akci PVTS pro mladou generaci.
6. Valná hromada uložila výkonnému výboru:
a) Pokračovat ve spolupráci s WR Federacji Stowarzyseň Naukowo-Technicznych NOT
(WR FSNT NOT).
b) Zajistit zastoupení PVTS na Festivalu studentských filmů Písek 2019. Souhlasí
s částkou 5 000 Kč jako cenu za nejlepší technologické ztvárnění snímku za
maximálního využití nových výrazových prostředků, které nabízí současné nové
technologie.
c) V roce 2019 realizovat 3. ročník video soutěž zaměřenou na mladou generaci
s pracovním názvem "Technika kolem mne".
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Podklady pro soutěž (propozice soutěže a přihláška do soutěže) zpracované na VV
a DR a předložené přítomným jsou bez připomínek.
Na soutěž je uvolněna souhrnná částka do 15 000 Kč.
d) Průběžně vytvářet databázi možných aktivit PVTS. Po diskuzi se do databáze zařazují
tyto přednášky:
• Přednáška k fotografování „Fotografování – digitální technologie a technika“.
• Přednáška k fotografování, pokračování.
• Právní aspekty používání dronů na fotografování.
• Chytrá domácnost. Spolupráce s pořádající pobočkou PRE.
• Známé osobnosti Československa. Spolupráce s pořádající pobočkou PRE.
• Bezpečnost mládeže a boj proti drogám ve školách.
• Jaderná energetika. Spolupráce s pořádající pobočkou PRE.
• SVJ (společenství vlastníků jednotek) a co dál? Přednášku s besedou připraví
pobočka Nové družstevní bydlení.
• Stěhování mosteckého kostela. Přednášku přislíbil p. Šimek, NTM.
a exkurze:
• Tematická návštěva AVIA Letňany (technologie a výroba).
• Exkurze do pivovaru Ferdinand v Benešově a pivovaru v Říčanech.
• Vinné sklepy.
e) Jednat s panem Pavlem Jirasem o uspořádání besedy nad jeho novou knihou
Barrandov IV. – Nezapomenutelní. Besedu uskutečnit při odměně do 2 000 Kč.
f) Uskutečnit v roce 2019 minimálně 4 akce z této databáze.
g) Zprostředkovávat informovanost a kontakty mezi pobočkami PVTS.
h) Průběžně aktualizovat obsah webové stránky PVTS, www.csvts.cz/pvts.
7. Všichni členové PVTS se vyzývají k aktivnímu zapojení do doplňování databáze aktivit
PVTS a k přispění k realizaci těchto akcí.
8. Z diskuze vzešlo doporučení výkonnému výboru:
a) Jednat s výborem ČSVTS o případné dotaci na pořádání soutěže.
b) Jednat s firmami a jednotlivci o sponzorování 3. ročníku soutěže.
c) Jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o příspěvek PVTS na
vzdělávání, uspořádání 3. ročníku soutěže „Technika kolem mne“.
9. Individuální sponzorské dary na činnost PVTS zasílat na účet číslo 2301397610/2010,
vedené u Fio banky. Do variabilního symbolu uvést rok a kód 01; pro letošní rok to je
201901. Do zprávy pro příjemce uvést jméno a text podle uvážení. Např. Novák: dotace
FSF, Novák: dotace soutěže.
10. Valná hromada pověřuje výkonný výbor k jednání o situaci pobočky PVTS na VŠE,
Fakulta podnikohospodářská, katedra Strategie, předseda ing. Pavel Mikan.
Výsledek hlasování o usnesení:
Souhlas s návrhem: 19
Zdržel se hlasování: 1
Nesouhlas:
0
Zapsal: Ing. Brož; Praha 5. února 2019
Rozdělovník: všechny pobočky PVTS, individuální členové, VV a DR, pí Vidovencová (pro
ČSVTS)
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